Wanneer ben je lid van de club?
"Wie geen functie heeft binnen de lijnen hoeft geen lid te zijn van
de KNVB."
Het uitgangspunt zou deze stelregel kunnen zijn. Voor een
overgroot deel klopt dit ook wel want de meeste clubleden
beoefenen het voetbalspelletje in competitieverband.
Maar binnen een club zijn veel meer mensen actief. Coördinatie, kantine, schoonmaak, onderhoud,
bestuur, etc. etc. Allemaal zaken die er toe moeten leiden dat het overgrote voetballende deel van
de club het veld op kan en moe en dorstig na afloop in de kantine kan neerstrijken. Ook dit zijn leden
van de club: onze vrijwilligers. Zij beoefenen (merendeel) niet (meer) actief de sport maar horen wel
bij de club. Ook is er nog een klein deel binnen de club die wel actief bezig zijn met het
voetbalspelletje maar geen lid van de KNVB hoeven te zijn omdat zij niet in competitieverband
spelen: de recreanten. Buiten dat wil de KNVB van een aantal personen weten wie verantwoordelijk
is op een bepaalde post: bv. van het dagelijks bestuur, de wedstrijdsecretarissen en nog enkele
functies binnen de vereniging. Dan zijn er ook nog mensen die geld schenken aan de club: de
steunende leden en de eregalerij. Hoe complex wil je het hebben.
Onder de clubleden zijn personen die waarde hechten aan hun stemrecht op de Algemene
Ledenvergadering en het aantal jaren dat ze bij de club zijn geregistreert willen zien. De statuten van
de club zeggen dat je alleen maar met een KNVB - relatienummer recht van stemmen hebt. Ook
treedt bij aanmelding automatisch de registratie van het aantal jaren lid zijn in werking.
Welke categorieën leden onderscheiden we binnen de vereniging?
* Voetballende leden (mini's uitgezonderd).
* Vrijwilligers met een KNVB - relatienummer.
* Vrijwilligers zonder een KNVB - relatienummer.
* Steunende leden.
* Ereleden.
Wie moeten er lid zijn van de KNVB?
De KNVB is daar heel duidelijk over in haar reglement: iedereen binnen een vereniging, actief of niet actief, dient aangemeld te worden bij de KNVB en moet een relatienummer hebben. Voor elk
aangemeld lid ontvangt de KNVB elk jaar een contributiebedrag, afhankelijk tot welke
leeftijdscategorie de aangemeldde persoon hoort.

Wat betaald Beuningse Boys per aangemeld lid aan de KNVB?
Elk seizoen opnieuw betaald de vereniging (naast de teamgelden, bijdrage voor de
bekerinschrijvingen, zaalhuur, scheidsrechtersgelden en alle andere zaken) contributie aan de KNVB
voor elk lid dat ingeschreven staat bij de bond. Het bedrag is elk seizoen per leeftijdscategorie
verschillend en gaat mee met de jaarlijkse inflatie. Bijzondere omstandigheden bij de voetbalbond
kunnen ook van invloed zijn op de contributieafdracht. De bedragen liggen over het algemeen tussen
de € 5,00 en de € 15,00. Voor contributieplichtige leden is dit onderdeel van de contributie.
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In onze club is niet iedereen aangemeld bij de KNVB. Wie moet wel aangemeld zijn?
1. Voetballende leden in competitieverband:
Zij worden door de ledenadministratie als spelend lid van de club aangemeld bij de
ledenadministratie van de KNVB en krijgen een exclusief relatienummer. Leden kunnen met
hetzelfde relatienummer zowel zaal- als veldvoetbal spelen mits het voor dezelfde voetbalvereniging
is. Het is niet mogelijk om bv. voor 2 verschillende verenigingen op het veld of in de zaal te
voetballen. Er is wel keuze om dit te scheiden. De betreffende persoon heeft dan bij elke vereniging
een ander KNVB - relatienummer. Deze voetballende leden betalen een leeftijdsafhankelijke
contributie. Daarnaast wordt er door de club, bij aanmelding, eenmalig een leeftijdsafhankelijke
bijdrage als inschrijfgeld gevraagd.
2. Sommige structurele vrijwilligers:
Uit hoofde van de functie moeten diverse personen binnen een vereniging lid zijn van de KNVB. Zij
worden door de ledenadministratie van de club aangemeld als vrijwilliger met een bepaalde functie
in de ledenadministratie van de KNVB en krijgen ook een exclusief relatienummer.
De functies binnen een vereniging die aangemeld moeten worden bij de KNVB zijn:
* Voorzitter, secretaris en penningmeester.
* Wedstrijdsecretarissen.
* Trainers van teams uitkomend in de A - categorie.
* Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters.
* Wedstrijdcoördinatoren.
* Ledenadministrateur.
* Consul.
Deze vrijwilligers hebben, mits zij in competitieverband voetballen, geen geldelijke verplichting.
Geen verplicht KNVB lidmaatschap:
1. Recreatieve spelers en de mini's:
Deze 2 doelgroepen beoefenen de voetbalsport niet in competitieverband dus hebben geen KNVB relatienummer nodig. Deze voetballende leden betalen een contributie die doelgroepgericht is.
Daarnaast wordt er door de club, bij aanmelding, eenmalig een leeftijdsafhankelijke bijdrage als
inschrijfgeld gevraagd.
2. Donateurs/ steunende leden:
Het steunend lidmaatschap is voor niet spelende leden die de club financieel willen steunen. Zij
betalen elk jaar een contributie die doelgroepgericht is of doen een schenking.
3. Ereleden:
Deze personen hebben zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk gemaakt en zijn op
voordracht in de ALV tot erelid benoemd. Op ereleden rust geen geldelijke verplichting mits op basis
van eigen keuze.
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4. Overige structurele en incidentele vrijwilligers:
Er zijn binnen de vereniging diverse commissies. Veel commissieleden verrichten een steeds weer
terugkerende inspanning (structureel) hiervoor. Deze vrijwilligers hebben, mits zij in
competitieverband voetballen, geen geldelijke verplichting of zij hebben hiervoor vrijwillig gekozen.
De vrijwilliger die geen commissiewerk verricht maar op basis van het vrijwilligersbeleid een bijdrage
aan een clubactiviteit levert (incidenteel) heeft geen enkele geldelijke verplichting of zij hebben
hiervoor vrijwillig gekozen .

Wie leveren welke bijdrage aan de club?
Personen, bedrijven of instellingen leveren een bijdrage en wel:
1: Een financiële bijdrage (categorie 1)
of
2: Een bijdrage in de vorm van een clubactiviteit (categorie 2).
Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Categorie 1
Financiële
bijdragers

Categorie 2
Bijdrage
dmv een
clubactiviteit

•Voetballendepersonen:lid:met
KNVB relatienummer en zonder.
•Donateurs: lid: met KNVB
relatienummer en zonder.
•Adverteerders: geen lid
•Gemeente: geen lid

•De structurele vrijwilliger: lid:
met KNVB relatienummer en
zonder.
•De incidentele vrijwillger: geen
lid

Bovenstaand schema is de aanzet tot het samenstellen van pakketten waaruit leden kunnen kiezen
of ingedeeld worden:
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Ledenpakketten Categorie 1:
1. Voetballend lid a:
(sen./jun./pup.)

Rechten:

- Lid van de KNVB
- Clubblad aan huis
- Uitnodiging voor de jaarlijkse ALV (vanaf 18
jaar)
- Uitnodiging voor clubjubilea
- Uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie
- Persoonlijk clubjubileum.
- Gratis toegang tot thuiswedstrijden van het
1ste team.
- Eén vrijwilligersactiviteit van min. 3 uur op
jaarbasis.
- Contributie, afhankelijk van leeftijdsgroep
cq indeling.

Plichten:
Bijdrage:

2. Voetballend lid b:
(recr./mini's)

Rechten:

- Clubblad aan huis
- Uitnodiging voor clubjubilea
- Uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie
- Persoonlijk clubjubileum.
- Gratis toegang tot thuiswedstrijden van het
1ste team.
- Eén vrijwilligersactiviteit van min. 3 uur op
jaarbasis.
- Contributie, afhankelijk van leeftijdsgroep
cq indeling

Plichten:
Bijdrage:

3. Donateur-plus-pakket:

Rechten:

- Lid van de KNVB (niet-spelend)
- Clubblad aan huis
- Uitnodiging voor de jaarlijkse ALV
- Uitnodiging voor clubjubilea
- Uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie
- Persoonlijk clubjubileum.
- Gratis toegang tot thuiswedstrijden van het
1ste team.
- Geen.
- Zie voor het bedrag bij -club → contributie

Plichten:
Jaarlijkse bijdrage:

4. Donateur-min-pakket:

Rechten:

- Clubblad aan huis
- Uitnodiging voor clubjubilea
- Uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie
- Geen.
- Zie voor het bedrag bij -club → contributie

Plichten:
Jaarlijkse bijdrage:
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Ledenpakketten Categorie 2:
5. Vrijwilligerspakket-plus:
(structurele vrijwilliger
met verplichte functie)

Rechten:
- Lid van de KNVB (niet-spelend)
- Clubblad aan huis
- Uitnodiging voor de jaarlijkse ALV
- Uitnodiging voor de jaarlijkse
vrijwilligersavond
- Uitnodiging voor clubjubilea
- Uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie
- Persoonlijk clubjubileum.
- Gratis toegang tot thuiswedstrijden van het
1ste team.
- Verricht structureel vrijwilligerswerk op
een functie waarvoor een KNVBlidmaatschap verplicht is.
€ 0,00 (geen contributie verplicht).

Plichten:

Bijdrage:

6. Vrijwilligerspakket-extra:
(structurele vrijwilliger
zonder verplichte functie)

Rechten:

- Lid van de KNVB (niet-spelend)
- Clubblad aan huis
- Uitnodiging voor de jaarlijkse
vrijwilligersavond
- Persoonlijk clubjubileum.
- Registratie bij een vrijwilligerscommissie
binnen de club.
KNVB-afdracht per lid (± € 12,50)
(verminderde contributie verplicht).

Plichten:
Bijdrage:

7. Vrijwilligerspakket-min:
(structurele vrijwilliger
zonder verplichte functie)

Rechten:

- Clubblad aan huis
- Uitnodiging voor de jaarlijkse
vrijwilligersavond
- Registratie bij een vrijwilligerscommissie
binnen de club.
€ 0,00

Plichten:
Bijdrage:
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